
 

 

 

 

Willemstad, 26 mei 2020. 

 

Geachte ouders, 

 

In dit bulletin zullen we het hebben over: 

 

Afzetten en ophalen van kinderen 

 

Uitgaande van het Protocol moeten we ons houden aan gespreide tijden om de 

kinderen te brengen en weer op te halen.  

We willen hierbij de afspraken weergeven en hopen dat u zich hieraan zult 

houden. 

We zullen na de eerste drie weken evalueren hoe dit is verlopen en daar waar 

nodig zullen we aanpassingen aanbrengen. 

1. De kinderen lopen alleen naar binnen.  

2. Slechts één ouder kan uitstappen om het kind naar de poort te brengen. 

3. Gelieve u te houden aan de 2m afstand, zoals aangegeven op de 

klinkergedeeltes vóór de school. 

 

Cyclus-2: 

 De schoolpoort gaat om 7.15u open. 

 De kinderen van cyclus-2 (groepen 5 t/m 8) worden afgezet tussen 7.15u 

en 7.30u. 

 Ze lopen langs de aangegeven routes naar de klas. 

 

Cyclus 1: 

 De kinderen van cyclus-1 (groepen 1 t/m 4 worden afgezet tussen 7.30u 

en 7.45u) 

 Ze lopen langs de aangegeven routes naar de klas. 

 

 

 

 



Voor ouders met meer dan 1 kind: 
 

Als u uw kind, dat in cyclus-2 zit, hebt afgezet en u hebt een kind in cyclus-1: 

gelieve uw kind dan in de auto te laten wachten, totdat het tijd is om uit te 

stappen. Is dit niet mogelijk, dan mag het jongere kind ook alvast uitstappen en 

rechtstreeks naar de klas lopen, alwaar de leerkracht wacht. 

 

Het is niet toegestaan om een kind dat in cyclus-1 zit en geen broer/zus heeft in 

cyclus-2 eerder dan om 7.30u naar school te brengen.  

 

Het ophalen van kinderen 

Slechts één ouder stapt uit om een kind op te halen. 

 

Groepen 1, 2 en 3 kinderen worden opgehaald tussen 12.00u en 12.15u. 

Hoe? U parkeert, zet de motor uit, stapt uit en wacht buiten langs het hek. 

Denkt u aan 2m afstand houden? De ruimte vóór het schoolhek blijft leeg. 

Telkens wordt via een bord bekendgemaakt welke groep in de hal staat. De 

ouder van de desbetreffende groep loopt dan naar de lege ruimte voor het hek 

en het kind loopt naar de ouder toe.  

Is een ouder niet op tijd en wordt de volgende groep opgeroepen: de ouder moet 

dan wachten tot 12.15u. 

 

Groepen 4, 5, 6, 7 kinderen worden opgehaald tussen 12.15u en 12.30u. 

Hoe? U parkeert, zet de motor uit, stapt uit en wacht buiten langs het hek. 

Denkt u aan 2m afstand houden? De ruimte vóór het schoolhek blijft leeg. 

Telkens wordt via een bord bekendgemaakt welke groep in de hal staat. De 

ouder van de desbetreffende groep loopt dan naar de lege ruimte voor het hek 

en het kind loopt naar de ouder toe.  

Is een ouder niet op tijd en wordt de volgende groep opgeroepen: de ouder moet 

dan wachten tot 12.30u. 

 

Om 12.30u gaan de kinderen van de ouders die te laat zijn naar de hal. Deze 

ouders moeten dezelfde procedure volgen als boven beschreven. 

 

  



 

Groepen 8: Groepen 8 kinderen worden opgehaald tussen 12.15u en 12.30 bij de 

achteruitgang van de school.  

Hoe? U parkeert bij Cross Fit, stapt uit en haalt uw kind bij de (achter) 

schoolpoort op, rekening houdend met 2m afstand.  

Opgelet: Ouders mogen conform het Protocol niet het schoolterrein op. 

 

 

NB: Na 12.45u is er geen toezicht meer op kinderen die te laat opgehaald 

worden.  

 

Om 13.00u gaat de schoolpoort dicht. 

 

 

Indien we allemaal samenwerken, dan zal het allemaal wel lukken. 

 

 

U ontvangt hierbij ook een poster met informatie over voorzorgsmaatregelen. 

Morgen ontvangt u meer informatie over o.a. ons hygiëne-protocol. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

M.F. Halman-Nicolaas, dir 
 


